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Kareiviai stengiasi isztir- 
ti kaip szita eroplano nelai
me atsitiko, kai Barniff 
DC-3 prekybinis eroplanas 
nukrito, sudužo ir užsidegė, 
apie asztuoniolika myliu 
nuo Mason City, Iowa. Szi- 
toje nelaimėje žuvo vienuo
lika žmonių ir asztuoni buvo

Isz Amerikos
U.S. LEGIJONIERIU

SEIMAS 
VASZINGTONE

Kalbėjo Eisenlioweris 
Ir Kiniete Mme. 
Chiang Kai-shek

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Legijonieriai, senie
ji, trijų kariu kareiviai susi
rinko in Vaszingtona del savo 
trisdeszimts szeszto metinio 
seimo.

Pirma diena, susirinko apie 
keturios deszimts tukstancziu, 
bet tikimasi kad ant rytojaus 
ar del paskutines seimo dienos 
susirinks daugiau kaip pusan
tro szimto tukstancziu legijo
nieriu.

Prez. Eisenhoweris pertrau
ke savo atostogas in Denver, ir 
atskrido atgal in Vaszingtona 
pasakyti trumpas prakalbas 
ir pasveikinti susirinkusius le- 
gijonierius. Jis jiems pasakė 
kad Sovietu Rusija ir Komu
nistai po visa svietą ginkluoja
si ir kasdien stiprėjo. Bet jis 
greitai pridūrė, kad Amerikos 
krasztas dar vis pirmenybe lai
ko ir laikys ant viso svieto

Praneszimas
Skaitytojams!

Iszpriežasties kad “Darbo 
Diena — Labor Day” pripuola 
Panedelyje, Rugsėjo 6-ta die
na, tai ateinantis .Utarninkos 
“Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztineti “Darbo Die
na — Labor Day.” Dovanokite 
mums. Acziu!

—“Saules” Redakcija.

Vienuolika Žuvo Eroplano Nelaimėje

labai sužeisti.
Eroplanas skrido in sziau- 

res, isz Memphis, Tennessee 
in Minneapolis. Jis buvo tik 
deszimts minucziu nuo aero
dromo kur jis butu nusilei
dęs, kai laku nu darbininkai 
jo lakūnui perspėjo kad jis 
negali nusileisti, nes vejai ir 

kaslink pramones, politikos ir 
kariszkos jiegos.

Kataliku Bažnyczios Kardi
nolas Spellman teipgi kalbėjo. 
Jisi apgailestavo nutarimus 
Genevos konferencijoje, saky
damas kad sutikimas užbaigti 
Indo-Kinijos kara, buvo ne pa-

Dypuke Svieczina

Ilona Massey, Vengrijoje 
gimus muving pikczieriu lo- 
szike, nusiszlosto aszaras 
kai ji per tris dienas svieczi- 
no ir aiszkino ir pasakojo 
Kongreso komisijai apie 
Komunistus jos k r a s z t e, 
Vengrijoje.

Ji sako kad ji su savo mo
tina pabėgo isz Komunistu 
valdomos Vengrijos 1947 
metuose ir kad jos sesuo ir 
jos gimines turėjo tenai pa
silikti. Ji sako kad jos szei- 
mynos moterys buvo isznie- 
kintos, apvogtos ir nužudy
tos. Ji toliau sako kad tai 
paprastas invykis merginai 
ar moteriszkei būti isznie- 
kinta Komunistu kareiviu 
ar valdininku. Ji sako kad 
ji yra tikra kad nėra tokios 
merginos ar moteriszkes jos 
krašte, kuri nebutu buvus 
iszniekinta nors viena syki 
tu Komunistu.

ūkanos sudarė pavoju vi
siems eroplanams. Tuo laiku 
baisiai lijo ir vejas buvo asz- 
trus. Tas eroplanas stengie
si vėl pasikelti ir jieszkoti 
geresnes vietos nusileisti, 
kai jis nukrito, sudužo ir už
sidegė.

o n

baiga, bet pradžia daug kitu 
panasziu susikirtimu su Ko
munistais.

Generalissimo Chiang Kai- 
sheko žmona buvo legijonieriu 
triukszmingai pasveikinta kai 
ji pasirodė per ta j u seimą. Ji 
pasakė kad Komunistai daug 
daugiau nuveikia apgavystė
mis ir papirkimais, slaptomis 
inlysdami in augsztas vietas, 
negu jie nuveikia per smurtą 
ar ant karo lauko. Ji prižade-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MERGAITE APVO
GĖ SZTORNINKA

Sztorninkas Jai 
Dovanoja

SOUTH SAN GABRIEL, 
CALIF. — Penkios deszimts 
dvieju metu sztorninkas Per
ry Morrison, sako kad jis do
vanoja dvylikos metu mergai
tei, kuri jo sztora apvogė, kad 
ji galėtu gauti pinigu del savo 
naszles motinos del maisto.

Sztorninkas Morrison sako 
kad ta mergaite yra duktė jam 
gerai pažystamos moteries, ku
ri yra jo gera, kostumere.

Ta mergaite atėjo in jo szto
ra ir pasikavojo sztore, lauk
dama kol visi kostumeriai bu
vo iszeje. Tada ji su mažu re
volveriu, kuris buvo tik zabo- 
va ir negalėjo nieko szauti, 
grasino sztorninka sakydama 
kad ji nori pinigu. Ji priėjo 
prie pinigu registerio, kur bu
vo daugiau kaip pusantro 
szimto doleriu, bet ji pasiėmė 
tik deszimts doleriu, sakyda
ma, “man tik szitiek reikia, 
asz jums vėliau sugražinsiu, ” 
ir tada iszejo.

Kai policijantai pribuvo in 
jos namelius, jos motina jau 
buvo praleidus tuos pinigus. 
Bet sztorninkas sako kad jis 
viską dovanoja ir kad jis ne
reikalaus kad policija pa
trauktu ta mergaite in teismą.

! DU MARINAI
I SUARESZTUOTI

—— —
READING, PA. — Du ma

rinai buvo Reading mieste su
imti ir suaresztuoti už vagys
tes, isz kuriu jiedu gavo apie 
tūkstanti du szipitu doleriu ar 
daugiau.

Jiedu buvo policijos sekami 
per dvi sanvaites skersai Ma
ryland ir Pennsylvania valsti
jas.

Intarti ir suaresztuoti mari
nai yra Arthur Anderson, isz 
Mercer, Pa., ir James Dressier 
isz Paxinos, Pa. Jie yra devy- 

! niolikos metu amžiaus.
Jiedu buvo suaresztuoti 

priemiestyje, kai jie sėdėjo pa
sivogtame automobilyje. Tas 
automobilius buvo pavogtas 
apie trys sanvaites atgal isz 
Fairfax, Virginia.

Tie marinai, be pavelinimo 
buvo palike ar pabege isz 
Camp Lejeune, North Caroli
na, Rugpiuczio penkta diena. 
Jiedu su savimi buvo pasiėmė 
tris armijos revolverius kai jie 
pabėgo.

Valstijos policijos Saržentas 
William J. Keuch sako kad tie 
marinai yra prisipažinę kad 
jiedu apvogė gazolino stotis ir 
garadžius ir sztorus in Sellers
ville, Breinigsville ir in Aber
deen, Maryland.

Karo Prisiminimai

Amerikiete loszike, isz 
Holl}wood, California Mar
lene Dietrich ir Amerikos 
Legijonu nariai atgaivina 
liepsnele prie Nežinomo Ka
reivio kapo Paryžiuje, kai 
buvo apvaikszcziojama ke- 
rios deszimtos sukaktuves 
nuo to laiko kai Amerikie- 
cziai stojo Prancūzams in 
talka per Pirmąjį Pasaulini 
Kara. Amerikiecziai, kurie 
gyveno tuo laiku Paryžiuje 
nebuvo imami in vaiska, bet 
ji savanoriais stojo in vais
ka ir kariavo su kitais Ame
rikiečiais ir su Prancūzais.

EUROPOS APSAUGOS INTARTAS SZPIE- 
TVARKA PAIRO GAS NUSIŽUDĖ

13 ŽUVO ANT 
AUTOBUSO

Prancūzai Viską Su
ardė. ‘Smūgis Visam
Svietui,’ Sako Prez.

Eisenhoweris
—

DES MOINES, IOWA. — 
Prez. Eisenhoweris, per trum
pas prakalbos in Des Moines 
miestą, Iowa, sake kad visam 
laisvajam svietui baisus smū
gis, kad dabar visa ta Europos 
Apsaugos tvarka pairo, kai 
Prancūzai nesutiko pristoti.

Bet jis greitai pridėjo kad 
mes neturėtume dabar rankas 
nuleisti ir mislinti kad viskas 
žuvo. Jis sake kad dabar mes 
turime ka kita iszmislinti ir 
surengti del tokios apsaugos 
nuo Komunizmo. Jis sake kad 
laisviesiems krasztams kas pa- 
naszaus verktinai reikalinga, 
jeigu jie nori apsiginti nuo Ko
munistu užpuolimu isz visu 
pusiu.

Prezidentas visiems primine 
kad Komunistams nepasiseke 
pirmas j u žingsnis in Ameri
kos krasztus, kai jie buvo isz- 
guiti isz Guatemala kraszto, 
Pietų Amerikoje.

Prancūzai nubalsavo priesz į 
ta Apsaugos tvarka, nes jie ne
sutiko leisti Amerika apgink
luoti Vokietija. Amerika yra 
pasirengus parūpinti gana 
ginklu del dvylikos Vokiecziu 
divizijų.

Naujas Prancūzijos Premie- 
ras Mendes-France ežia dau
giausia darbavuosi kad jo 
krasztas nepristotu prie jokios 
tokios Apsaugos tvarkos, ku
rioje ir Vokiecziai butu lygus. 
Bet dabar jo valdžia randasi 
pavojuje, nes dauguma Pran
cūzu norėjo stoti in ta Vakari
niu Krasztu Apsaugos tvarka, 
ir jiems dabar baisiai nepatin
ka savo Premieriaus sauvalia
vimas. Galimas daigias kad jo 
ir jo partijos dienos valdžioje 
suskaitytos.

ŽUVO ANT
FREITKARIO ----

PHILADELPHIA, PA. — 
Nepažinstamas policijai žmo
gus buvo užmusztas ant Penn- 
sylvanijos geležinkelio freit
kario, apie pirma valanda isz 
ryto. Policijantai spėja, kad 
tas nežinomas žmogus buvo už
migęs ant freitkario virszaus, 
ir kai tas freitkaris pradėjo 
važiuoti, tas žmogus nukrito 
tarpu karu ir buvo suvažinė
tas. Jis ant saves neturėjo jo
kiu popieru ar rasztu ir už iki 
sziol policijantai negalėjo da- 
žinoti nei jo vardo, nei kur jis 
gyveno.

SKAITYKIT 
er“SAULE”^lS 

PLATINKIT!

TOKYO, JAPONIJA. — 
Buvęs Japonijos valdžios na
rys, kuris buvo intartas su 
szpiegu Rastvorovu, iszszoko 
isz ketvirto augszto ir užsimu- 
sze.

Isz jo rasztu ir korteliu buvo 
dažinota kad jis buvo keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Nobunori Higurashi, buvęs 
valdžios atstovas ant Užsienio 
Reikalu Sztabo.

Jis buvo intartas kad jis Ru
sijos szpiegui Yuri Rastvrovui 
buvo inteikes daug slaptu ži
nių apie Japonijos politika ir 
pramone. Vėliau, kai tas Ru
sijos szpiegas Rastvrovas pa
bėgo ir rado saugia vieta Ame
rikoje szitas Japonas Nobuno
ri Higurashi iszsigando, bijo
damas kad jis nebutu lazduo
tas ir už tai nusižudė.

Vienas valdžios atstovas sa
ko kad szitas Nobunori Higu
rashi buvo pasiraszes ant rasz- 
to, prisipažindamas kad jis bu
vo szpiegas ir iszdavikas, ir po 
tam jis atsistojo ant stalo, ku
ris buvo prie lango, ir pro ta 
langa iszszoko, užsimuszda- 
mas. Policijos virszininkai sa
ko kad jis buvo vienas isz svar
biausiu svietku del susekimo 
szpiegu Japonijoje. Jo vieta 
buvo tokia, kad jis galėjo pri
eiti prie daug svarbiu ir Ame
rikos Žinių.

Jis buvo pasitraukęs isz sa
vo vietos kai tik Ruskis Ras- 
tvorovas dingo. Jis buvo ga-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus!

Darbininkas Sužeistas

Thomas Hadden, isz Chi- 
cagos, patarnautojas ant 
Santa Fe Chief traukinio, 
kur jis dirba in valgomąjį 
kara, buvo sužeistas, kai tas 
greitas traukinys susimusze 
su refrigeratoriu karais ant 
begiu, rieliu in Lomax, Illi
nois. Szitoje nelaimėje ketu

RIO DE JANEIRO, BRA
ZILIJA. — Žinios isz Belo Ho
rizonte ateina, pranęszdamos 
kad didelis, bet jau senas auto
busas nubėgo nuo vieszkelio, 
Rio de Janeiro kabiuose, persi- 
verte per dratine tvora ir nu
krito pusantro szimto pėdu že
myn.

Trylika žmonių buvo ant sy
kio užmuszti, o devyniolika 
buvo sužeisti, keli isz ju buvo 

paltai pavojingai sužeisti.
Kaip ta nelaime atsitiko dar 

nežinoma, bet žinios isz Belo 
Horizonte, rodos, sako kad to 
autobusio draiverys per grei-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAIKAS PRIRAKIN
TAS PRIE LOVOS

Tėvai Suaresztuoti
HOUSTON, TEXAS. — Po- 

licijantai rado vienuolikos me
tu vaika, Joseph Roach, prira
kinta su lenciūgais prie lovos. 
Jam stori lenciūgai buvo už
mauti ant sprando, ant ranku 
ir ant kojų ir paskui prirakin- 
ti prie lovos.

Policijantai inšilaūže in tuos 
namus, kai susiedai jiems pra- 
nesze apie to vaiko kankinima.

i Jo tėvai Ponai O. N. Roach, in 
Houston, Texas buvo suaresz- 

! tuoti ir buvo patraukti in teis
mą pasiaiszkinti.

Kol kas policijantai pavede 
ta vaika jo giminėms . kad ji 
prižiuretu ji kol bus nutarta 
ka su jo tėvais daryti."

ri žuvo ir penkios deszimts 
penki žmones buvo sužeisti.

Jis ežia yra indedamas in 
ambulanca ir vežamas in li
gonine, kur daktarai užtik
rino kad jo žaizdos nėra pa
vojingos ir kad jis trumpu 
laiku pasveiks.



Kas Girdėt
ti be taksu insiveszti, tai tik 
bagocziams butu geriau ir pa
togiau ir jie galėtu pasipini- 
guoti.

In Lynn, Mass., darbininkas, 
keturios deszimts penkių metu 
amžiaus Mike Galluecia, be
veik kasdien ipasivelindavo in 
dauba nes negalėjo pereiti 
skersai Wyoma ulyczia, nes te
nai baisiai daug automobiliu 
ūžė ir uže. Jis viena gražu ryta 
susimislino kaip jis galėtu 
skersai ta ulyczia greitai pe
reiti. Jis nuėjo namo, pasiėmė 
revolveri ir ji virsz savo gal
vos mosikuodamas, greitai ir 
lengvai perejo skersai ta uly
czia, nes visi automobiliu drai- 
veriai greitai sustojo.

Bet darbininko Mike Galilie
čia pergale buvo trumipa^Poli- 
cijantai ji tuojaus nustvėrė ir 
in la,kūpa patupdino už gir
tuokliavimą, už grasinima kitu 
su revolveriu, ir už turėjimą 
pavojingo ginklo, kaip revol
verio be pavelinimo, be laisniu.

/ / __________ • • ____________

1939 motuose biznis buvo 
apie keturiolika bilijonu dole
riu. Tais metais pusdeszimto 
milijono žmonių buvo be darbo.

1954 metuose biznis buvo 
szeszios deszimts trijų bilijo
nu doleriu. Tais metais žmonių 
be darbo buvo biski daugiau 
kaip trys milijonai. Kokia isz- 
vadaisz. to skaitlį avimo galima, 
padaryti, mes nežinome.

Eina gandai kad Armija ima 
siunsti namo musu kareiviu 
szeimynas isz Vokietijos. Bet 
Armija ir valdžia užsigina ir 
sako kad nieko panaszaus nėra 
nei rengiama.

Buvo prąszoma ir reikalau
jama kad valdžia pavėlintu 
keleiviams, kurie važinėja po 
svetimus krasztus, parsiveszti 
tavoro už tūkstanti doleriu be 
taksu ir be mantos, bet ta byla 
buvo iszmesta isz Kongreso. 
Iki sziol ir dabar valia insi- 
veszti tavoro tik už penkių 
szinitu doleriu vertes. Jeigu 
butu pavėlinta už visa tukstan-

Price $2.30 s‘**’
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A;

Viena bagoczka, ana rudeni, 
nusipirko brangu palta “Mink 
fur-coata” ulž penkis tukstam 
ežius doleriu. Ji ant savo nu
garos nesziojo ta palta, kai ji 
isziplauke isz Amerikos. O dra
bužiai, kuriuos 'žmogus neszio- 
ja nėra taksuojami. Atvažia
vus in Paryžių, ji ta savo fur- 
(Įoata pardavė už dvylika tuks- 
taneziu doleriu, “good time” 
turėjo, bevažinedama po visus 
Europos krasztus, ir kai par
važiavo namo, jai ta kelione ne 
tik nei skatiko nekasztavo, bet 
jai dar ir pelno liko.

Korėjos veteranai už keliu 
dienu galės gauti savo komi
sus. ,

Kava jau ima atpigti. Kelios 
kompanijos kava yra jau atpij 
ginusios apie deszimts centu 
aut svaro.

Agronomijos Sekretorius 
Benson labai gera plana buvo 
iszdestes kad butu galima visa 
ta valdžios nusipirkta sviesta 
gerai ir tinkamai iszdalinti. 
Jis buvo paisi ulines valdžiai, 
kad valdžia, vietoj siuntas ta 
sviesta in svetimus krasztus 
visai ulž dyka, kad ji parduotu 
musu szeimininkems.du svaru 
sviesto už vieno svaro kasztus, 
kaina. Bet jam tuojaus buvo 
pasakyta liautis tokiu kvailys- 
czin. Valdžia velei ta sviesta už 
dyka'svetimiems atiduoti, net 
ir savo kasztais ji in tuos 
krasztus iszvesztu, vietoj ji da
vus ar pigiau pardavus musu 
szeimininkems.

Tas Republikonu investas 
insta.tym.as prisez Komunistu 
partija Amerikoje, yra grynai 
politiszkas mostas, ir nieko ar 
mažai ka reiszkia. Demokratai 
dabar džiaugiasi, nes dabar 
jie gales pirsztais badyti in 
Republikonu partija už visus 
Komunistu darbus ar niek- 
szystes. Tikrumoje, ne Repub- 
1 ikonai bte Demokratai szita 
instatyma invede, ar labai ma
loniai padėjo Relpublikonams1 
ji invest i.

Dabar Komunistu ar Komu
nizmo klausimas negales būti 
Republikonu iszkeltas per a.t- 
einanezius Rinkimus. O kai,Į) 
tik to Demokratai ir norėjo. 
Demokratai gales kalbėti apie 
Komunizmą, ir apie Komunis
tus, bet ne Republikonai, nes 
jie savo žodi jau yra pasakė 
per ta nauja instatyma, kuris 
mažai kam vertas.

Pittston’o, Pa., Lietuviams 
placziai žinomas velionis, Ta
rnas Pauksztys, maisto ir kito
kiu reikmenų krautuve atidarė 
1888 metuose. Mirdamas 1928 
m., krautuve paliko sunui Al
girdui Paukszcziui. Jaunasis 
krautuves savininkas, ja gerai 
isztaise, pritaikindamas geres
niam maisto Užlaikymui ir pir
kėju patarnavimui. Vienok ne
ilgai biznis gerai sekesi. Užė
jus depresijai, parduodant ant 
‘ ‘ Bargo ’ ’ pirkėjai negalėjo 
skolas užsimokėti, tai prisiėjo 
daug nuostoliu paneszti. Sziu 
metu Rugpiuczio septinta die
na, Algirdas Pauksztys krau
tuve uždare. Gerai sako Lietu
viu patarle: “Bargas tai var
gas.” Antanas Galinskas, szioj

i •

krautuvėj dirbės 42 metu. —G.
■■ ' —— , , '

In Atlantic City, New Jer
sey, Ponia Mary Clark, trisde- 
szimts devynių metu amžiaus, 
buvo suimta už girtuokliavi
mą. Ji policijantams pasiaisz- 
kino, kad jos dantistas, isz- 
traukes jai kelis dantis .patarei 
gargaliuoti sznapsa kad jai 
tai]) neskaudėtu. Ji sako kad 
ji netyiczia. nugėrė kelis gurk- 
sznius to sznapso kai ji garga
liavo.

In Miami, Florida, Ponia. 
Lois Brown pavede savo vyra 
■policijantams ulž vagystes. Ji 
pasiaiszkino policijai kad ji 
buvo insakius savo vyrui, Al
bertui, kad jis turi savo pasi
vogta grobi iszsineszti per už
pakalines duris, kad ji negir
dėtu, bet jis vis insineszdavo 
visa savo pasivogta grobi per 
pryszakines duris ir ja kas 
nakti prikeldavo isz miego.

In LaPorte, Indiana, Ponia 
Louise Cooper, keturios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
moteriszke, nusiskundė polici
jantams kad jos vyras ja aplei
do ir pamėtė kai ji negalėjo 
pagauti nei vienos žuvytes per 
■žvejoki©.

Pypkes Durnai

Viltis
Skurdu prigimty j, nes 

atvyksta žiema,
Nuliude linguoja pliki 

stagarai;
Užpuls veik ir szalcziai, 

ledai ir dargana,
Verks vasaros, saules nuogi 

augalai.
Bet negandas pereis,

pavasaris žengs,
Saulute vėl žeme su meile

priglaus,
Vėl augmenys žalia drabuži 

atgaus,
Ir naujas kletejimas gamtoj 

atsidengs.
Nerimstanti dvasia, o tau da 

taukiaus
Pripuola audru ir negandu 

dalis,
Bet audros prausz ir ant • 

juodo dangaus,
Tau rustus szeszeliai isznaujo 

nuszvis.

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to Įoto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas *
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.
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diktas dar nepertraukė, santi- 
kiu su gražiąja lytim, nors pra
dėjo neapkęst i j u jaunystes 
liekanų, kas isztraukia nema
žai pinigo.

Toj valandoj Mohikan, dide-
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mieguistas akis.
— Kas ten tokio, iszdykeli! 

Tarė Benediktas, kas toksai ei
na ulyczia, ar tai gali but ste
bėtina? Jau po szesztai, mano 
seni.

Mohikanas atsistojo ir pasi
raivė; paskui padėjus snuki 
ant žemes, palengva sustaugė.

Benediktas nublanko. .
— Laikas prastas, suszva- 

pejo, jis tiktu pleszikams.
Subelsta smarkiai in vartus; 

Benediktas greitai nubėgs prie 
stalo ir pagriebė revolveri. 
Mohikanas uostinėjo ore.

Subelsta antru kartu dar 
smarkiau. Benediktas primu- 
sze revolveri, jo ranka drebė
jo. Tasai žmogus tankiai pa
kliūdavo in mirties nagus.; ko
kis vienok drąsuolis nesudre- 
bes pamatęs mirti, jei vienati
niu jo apgynėju yra. motina ar
ba sužieduotine? Benediktas 
neturėjo motinos nei sužieduo
tines, bet turėjo pinigus.

— Benediktai, atidaryk, pa
sigirdo isz lauko balsas.

Mohikan suraitė uodega po 
■savimi. ir atsigulė prie pe- 
cziaus. Vienok abejojo ir su 
a.tyda žiurėjo in savo poną.

— Ar tikrai tai jis? Pa
li 1 a u se B ened i k tas.

Szuva sukrutino uodega.
Kas ežia po galu gali turėti 

koki reikalą tokia valanda, su- 
szvapejo, žengdamas prie du
riu.

Valandėlė stave jo užsi- 
mislijas.

— Mohikan ant kojų! At
siliepė, o jei paklydau, saugo
kis!

Atidaręs duris, pirmiausiai 
iszleido szuni. Duris nuo uly- 
czios buvo atidaromos in maža 
darželi, in kuri reikėjo eiti 
laiptais.

— Atidaryk, Benediktai, 
jau deszimts mimicziu bel
džiuosi, rszsigirdo nuo ulyczios 
balsas.

— Tai tamsta esi, vice-gra- 
faii ? Paklausė neužsitikėdamas
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savininkas.
— Asz, asz! Skubinkis!
Benediktas nustūmė nuo du

riu sunkias stumas ir atidarė 
duris. Atidarius duris sniegas 
Benediktui ulžnesze akis.

— Tamsta gal neesi pats 
vienas? Tarė Benediktas, ine- 
jus vice-grafui vidun.

— Esu vienais, atsake ta
sai.

— Esu tikras maeziau už 
pecziu koki tai szeszeli, o Mo
hikanas.

Mohikanas tuo tarpu urzgė 
ir veltui mėgino savo stora 
snuki pakiszti po slenkscziu.

— Gal judu sapnuojate; vi
same; Montmartre nėra nei gy
vos diTszios! Atsiliepe vice- 
grafas. >

Nusipurtė susnigtus kaili
nius ir nužengė vidun. Bene
diktas jam draugavo.

Vice-grafas paėmė pagali ir 
pataisęs pecziui ugni, inmete 
ana. Paskui iszjsitiese ant sza- 
lia stovinezio fotelio. Ir tik da
bar Benediktas patemijo, kad 
vice-grafas buvo iszbales kaip 
lis, .sudžiūvęs szuva, kuri taip 
pavadino savo keliones atrnin- 
czia.i, pakele snuki ir atidarė

sniegas, visas baisiai virpėjo.
— Kas tamstai pasidarė, 

ar atsitiko kokia nelaime ?
Vice-grafas neatsake, tik 

akimis perimaneziai žiurėjo ir 
veide matėsi pasėdimas.

— Losze gildijoje ir turbūt 
pralosze, pamislijo Benedik
tas. Norėjau iszsirengti ir ap
lankyti vice-grafa, pridūrė 
gausiai, maniau paskolinti 
kiek nors pinigu. Žinau, kad 
vice-grafas neatsakys prisiėjus 
reikalui, o juo labiau savo se
nobiniam tarnui.

— Tau reikalingi pinigai, 
Benediktai ’1 Paklausė vice- 
grafas žiūrėdamas jam iii akis.

Benediktas nuleido akis.
— Prasti laikai, suszvape- 

jo, spekuliacijos mane apgavo.
— Paskui apie tai pakalbė

sime, pertrauke vice-grafas, ir 
i s z 11 a u j o užiS imi sli jp.

— Nereikalauju pinigu, pa
mišti jo Benediktas, tuo labiau ; 
bet. ko-gi jis manes norėtu ?

Mohikafi pakilo ir staiga pa- 
szoko prie lango, iszeinanczio 
ant kiemo.

— Ka tu ten turi, seni? Pa
klausė Benediktas.

Mohikan garsiai sulojo.
— Duodu žodi, kad tenai 

darže kas toksai randasi, atsi
liepe Benediktas.

Vice-grafas sujudino pa
ežiais.

— Nuėjo ulyczia Founte- 
nelle, tarė.

— Kas toksai?
— Jurgis Leslie.
— Kas yra do vienas Jur

gis Leslie?
.Smarkus szunies lojimas ne

leido atsakyti.
— Ar tasai tamstos Leslie 

buvo apsirneges pilkai? Pa
klausė Benediktas.

— Ne, juodai.
— Tokiu ibudu ne ji ma- 

cziau.
— Mane džiugina, kad rei

kalauji pinigu Benediktai, 
praszneko vice-grafas, staiga 
pakeldamas galva, esu turtin
gas, man reikalai labai gerai 
nusisekė.

— T i k t ai asz ne t u r e j a u. lai
mikio, atsiduso Benediktas ir, 
prisiartinęs prie vice-grafo, 
pridūrė: Tamsta nori mani pa
sakyti koki nors reikalą, ar ne 
tiesa?

— Taip, atsake vice-gra
fas.

Mohikan -teiip smarkiai pra
dėjo loti, kad kalbanti vienas 
kito negalėjo girdėti. |

Benediktas kiek palaukus 
tarė:

— Tuo arsziau del vagies! 
Rytoj ras darže nusmaugta 
žmogų, asz sudėsiu liudijimus, 
bus kitiems pasarga.

Ir paemes szuni už virvaga
lio, nuėjo in kita kambari, isz 
kurio buvo galima, iszeiti in 
daržai

— Na, eik seni drąsiai! At
siliepe.

— TOLTAUS BUS —
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.llG—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Phszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. K

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

xNo.l73—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai ; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Pasląpcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kataln 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35 c. <

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15 c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu< 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.1.98—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15«

Kaip Užsisakyti Knygas:

SSU Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

frVr1 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO., 
Mahanoy City, Pa.t - Jį. S. <
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Didelis juodas debesys slin- 
ko in sziaur-rytus, pridengda
mas žvaigždes. Naktis darėsi 
vis tamsesne. Vejas kilo vis di
desnis ir perimantis.

-— Nori žinoti, vice-grafai 
delko pono meile man suteikia 
50,000 doleriu pelno, kalbėjo 
toliau Jurgis linksmai, pir
miausiai turiu ponui iszipaižin- 
tisavo inspudžius. Ne esu žmo
gus daug k a mates ir sali oriuo
se turiu trumpa regėjimą. Ne
žiūrint to, nors trumpai buvo
jau tarpe jusu pasipuoszusiu 
Paryžaicziu, pastebėjau. Neno
riu tavęs inlžeisti, vice-grafai.

-— Ka-gi ponas pastebėjai? 
Paklausė tasai.

— Nenoriu ponui padaryti 
liūdnumo, bet man rodėsi, kad 
Helena prie tamstoms nėra laibai 
linkus.

— Pone! Atsiliepė Enrikas, 
s ur auk damas an tak i u s.

— Matai ponas asz maniau, 
kad poną užgausiu! Kalbėkime 
apie reikalus, nes matau, kad 
asz in tai tik esu tikės nes rei
kaluose esu labai gabus: ’buk 
ponas teisėju, keliais žodžiais 
ponui pasakysiu, ka mislijai ir 
ka nusprendai daryti iszejas 
isz1B a i s t ruda 11 u p a i o c i au s.

Kada ponais susilaikai ant 
karaliszkojo (Royal) tilto, bu
vai kaip girtas, negalėjai su
tvarkyti misliu. Po nekuriai 
valandėlei vienok norėjai sau 
intikrinti, kad asz neesu Al
bertu Rosen. Daug misliu kal
bėjo už, bet daug ir priesz; po
no vietoje asz bucziau buvęs il
giau n eužsi tikėjime. Paskui 
ponas in save kai bė jai, jei tai 
nėra Albertas Rosen, tai bus 
jo kokis nors pasiuntinys ir 
mislimis perbėgai visas vaka
ro smulkmenas. Tu mėginimu 
ir tyrinėjimu pasekmes buvo 
sękanczios: Roseno pasiunti
nys ne pasielgė kai p 'žmogus su 
pasiszventimu. Prisakyta jam 
laikyties sznipo roles, o viskas 
nurodo, kad tai esama vpafisz- 

ka tikslo. Kada asz klausiausiu 
su suspausta szirdimi, su szal- 
tn ir drėgnu veidu, jis mete in 
mane ypatingus žvilgesius. Jo 
apsakymas rodėsi turėjo tikslą 
perimti mane baime. Kalbėjo 
tiktai in mane. Isztikimas žmo
gus nebutu norėjas pagimdyti 
nužiūrėjimo. Pabaiga: Jurgis 
Leslie yra tikras razbaininkas, 
kurio durkles yra pardavimui. 
Ar atminiau ?

— Nepaisant to viso dasi- 
mislijimo, pradėjo' vice-grafas.

— Arba taip-gi pertrauke 
Jurgis, ponas Leslie yra grino- 
rius, antrasis >Gil Bias, parei
kalaus nuo manes “caridae” 
su bliudeliu rankoj.

— Bet-gi mano pone — per

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

trauke iszdidžiai vice-grafas 
visi apie poną ilgai nemislijau.

— Prieszingai, atsake Jur
gis, dar mislijai ilgau nepabai
giau. Pasakai sau; su tuo žmo
gumi galima ipasidereti, rasi jis 
man parduos savo poną.

Ant tu žodžiu, vice-grafas 
pasijudino.

— Ar ponas tai užginsi?
Vj^e-grafas neatsake.
— Neužgini ponas? Kalbė

jo toliau Jurgis, gerai darai, 
bet turi menka abejojimu, ma- 
na i sau: o jeigu atsisakys?

Tas svarbu. Jurgis Leslie at
sisako, o tada vice-grafas de 
Villiers pasilieka visai ant jo 
malones. Vice-grafas del Vil
liers pasilieka visai ant jo ma
lones. Vice-grafas del Villiers 
tai puikiai suprato. Paėmė 
avanturišta, Jurgi Leslie, už 
rankos, kaip sena prieteliu ir 
pasakė jam: eikime. Ir nuvede 
ji ant Mortmartre kalno. Tpr- 
but todėl, ka norėjo vice-gra
fas padaryti, kad butu atsa
kanti amerikoniszkai vieta, ar
ba sta ežios uolos, ve d an c žios in 
Auksiniu Peiliu kloni. Bet 
vice-grafas neturėjo pasirinki
mo. Jurgis Leslie, matomai, ne
butu jam draugavęs.

Ketvirta valanda ryte, prie 
dvylikos laipsniu szalczio, 
Mortmartra kalneliai perstato 
gana puiku pasislepiina pasi
kalbėti dviem ypatom. Pribu- 
vis ant vietos, vice-grafas me-' 
gino iszisitraukfi revolveri ir 
pasakyti: ar daug reikalauji už 
tai ir už tai. Jei ponas Leslie 
sutiktu, niekas negalėtu dasi- 
žinoti apie padaryta, susikalbė
jimą. Jei atsisakytu, jau galė
tu būti artimi santikiai tarp 
vice-grafo de Villiers ir to ne
žinomo lavono, kuris butu die
nos laiku atrastas ant sniegu 
apklotos žemes.

— Kam tie dalei d linai? Pa
klausė vice-grafas.

— Alano revolveris per
trauke klausima, kalbėjo to
liau Leslie, esu pono' nuomo
nes: dabar tai jau tuszczias 
daigiais, jo labiau, kad bucziau 
nesiprieszines. Kalbėkime apie 
reikalus.

— Duosiu ponui 100,000 
franku, tarė Enrikas.

— Gražus pinigas, ir 50,000 
už sužieduotines meile, tai bus 
7,500 luidoru.

— Tegu bus teip, bet no- 
recziau žinoti?

— Kam dar tas uždėjimas? 
Turiu ponui prisipažinti, kad 
Rosen yra stebėtinas žmogus, 
kaip kiekvienas pagaliau Ame
rikonas. Jis geidžia tamstai at- 
kerszyti. Ponas paėmei jam 
mylimąją ir auksa.

— Jis nori man paimti my
limąją ir auksa? Yra tai svar
bus iszai.szkinim.ais!

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.

K

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
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— Kas manau yra verta 
50,000 franku.

— Priklauso nuo to, ka 
man ponas gero padarysi, atsa
ke vice-grafas. Ar ponas esi 
veikiancziu 'žmogumi ?

— Visuomet, kiek kartu 
esu prie to priverstas.

— Ar panorėsi su manim 
eiti ranka rankon?

— Gal tas būti, bet ponui

Girdime ir skaitome tankiai
Kad didesnėse apygardose jau 

Pradeda kas karta daugiau 
atsirast piktadariu.

O tai kalte paežiu tėvu, 
Nes jeigu Dievas duoda vaikus 

Tai tuosius vaikus privalo 
dorai užaugyt,

C) kuo vaikas ar mergaite 
bus doresni, 

Tuo del tėvu ir visuomenes 
bus geresniais.

Jau ■sziandien turime tokius 
tėvus,

Kurie turi suaugusius vaikus, 
Bet neturi isz j u jokios 
Naudos irpagelbos ant 

senatvės, 
Nes tieji vaikeliai po 

Amerika reizuoja, 
Ir ne vienas ant kartuvui 

jau užkibo, 
Arba suspirgėjo ant 

elektrikines Secies.
Užklauskite sziandien seno 

tėvo, 
Kur jo sūnelis ar dukrele 

randasi, 
Tai atsakys: Velniai juos 

žino, 
Nežinau kur jie baladojasi 

po svietą, 
Nes pas mane neraszo jau 

kelintas metas.
Su dukrelėms panasziai 

dedasi, 
Nes augdama turėjo gera 
Mokslą nuo savo teveliu,

O kada daeina ligi 
asztuon iolika metu, 

Tai daugiau žino kaip 
pasenus jos motinėlė. 
Jeigu savo vaiku

Neprižiuresite prigulineziai 
Tai ant senatvės gero isz 

ju neturėsite, 
Tik vargsi te ir verksite!

Sziandien svietas yra 
labai užvydus.

Protingas, tikrai davadnas ir 
mokytas žmogus

Atiduoda teisingumą kožnam, 
Kuris tikrai savo užduoti 

pildo.
Tiktai savmylei ir jieszkanti 

garbes, 
Visus tuosius peikia, 

Katrie iszsimusze aut 
žemes avietines.

Sziandieniniai grieszninkai ir 
Skolininkai yra tąip užsikiete- 
ja kad nei pats Kristus juos 
nesuminksztintu. Juk Kristus 
pasakė: "Neskriausk savo ar
timo, nes jo aszarois tau bus di
džiausia bausme po smert! ’ ’ 
Taigi, atiduok ką esi kaltas sa
vo artimui, o turėsi czysta san- 
žine ir galėsi miegoti lengvai 
naktimi.

labai daug kasztuos.
— Atnaujinu savo klausi-. 

nia, pasakyk man: ka asz per
ku dabar už savo pinigus?

— Milžiniszka da.igta, mie
las pone: ginklu lyguma: toj 
dvikovoj, kuri turės atsibūti 
gal dar sziandien. Prižadu po
nui dar sziandien parodyti gra
fa Rosena, tavo prieiszininka.

— Ar ji pamatysiu būda
mas nematomu? 'Paklausė vice- 
grafas.

— Mei to sau norėsi.
— Enrikas pagalvojo va

landėlė.
— Ir už 150,000 ponas dau

giau nieko neatliksi?
— Pono sužieduotine, po

no turtai, gyvastis, atsake Les
lie rokuodamas ant pirsztu, po
nas manai, kad tai per brangu ?

Vice-grafas isztiese ranka, 
kuria Leslie priėmė ir abudu 
isztarė:

—• Susikalbėjimas padary
tas.

Jau nuo keliu miliutu dide
lis juodas debesys aptemdė pa
danges. Pradėjo snigti. Netru
kus staiga naktis pasidarė to
kia tamsi, kad telegrafo boksz- 
tas tamsybėje isznyko.

— Dar vienas ‘žodis, vice- 
grafai, o turėsime persiskirti: 
ar žinai ir pažinsti Kunigaiksz- 
ti de Rivas?

— B raz i 1 i j o s am b as a d o r i u ? 
Labai gerai; Kunigaiksztiene

• / . i ’
yra visame Paryžiuje gra
žiausia moteris, su plaukais 
ala Ninon ir juodomis Mek’si- 
kones akimis. Rivas apsivedė 
durango. Su juo susitikome 
Kordili jeruose.

— Koki taiso balių Kuni- 
gąiksztiene de Rivas?

— Mąskini balių; visas 
Paryžius tau įbailinu užpraszy- 
tas.

— Pasitikiu ponui, vice- 
grafai, kad mane perstatys! 
Kunigaiksztienei, tarė Jurgis. 
Brazilijos ambasadoj ponui 
parodysiu grafa Rosen.

Vejąs pakilo ir laibiau pradė
jo snigti, kada musu du drau
gai apleido Montmartre,, eida
mi su sunkenybe link mąlžps 
gatvaites; pagaliau surado ke
lia ir persiskiriant Jurgis tarė:

— Iki vakarui: aplink dvy
likta busiu vice-grafo palo- 

, I

ciuose.
— Lyg pasimatymui, lyg 

dvyliktai, atsake vice-grafas.
Jurgis pasuko savo žings

nius link 'Chateau Rouge, o 
vice-grafas linkon bažnyczios. / 
Netrukus kitas kita isz alkiu 
pamėtė; paszoko .smarki vėtra.

Jurgis susilaikė ir palengva 
suszvilpe; jam tokiu pat budu 
atsakyta,.

— Towah czionai!
— Jieszkok kut jis nuėjo, 

atsilieipe Jurgis.
Towah greitai sugryžo ir at

sigulė ant pilvo.
— Towah rado pedsakius, 

atsiliepe.
— Eik tais pedsakiais, o 

rasi Mohikaną, :savo nepriete
liu.

Indijonas isz džiaugsmo su
kliko ir pražuvo tamsoje.

Mohikanas
Benediktas Lyon gyveno 

vargingame pavilijone ant 
Mortmartre, prie St. Denis uly- 
cziois. Namo langai, iszeinanti 
in ulyczia, buvo uždaryti drū
tomis * aržuolinemis langiny- 
cziomis, a'pkaustytomis geleži
mis. Desziineje ir kairėje tęsęsi 
griūvanti murai, kurie ulycziai 
St. Denis pridavė skurdu ir 
liūdna regini. Mūras, apsiau- 
cziantis Benediktos Lyon na

mus, tarnavo kaipo užtvaras 
•didelio szmoto žemes, ant ku
rios augo betvarkiai krūmai ir 
medžiai, o tarpe anų '.stovėjo 
keli nameliai, kūrinos Pary
žiaus jiirkliai vasaros laiku nu- 
sisamdydavo, kad tenai pra
leidžiu,s tyrame ore vakacijas.

Lyon savo ta locnasti vadino 
vasarnamiu, arba vi lie.

Villej Bebair buvo dvylika 
mažu nameliu ir du dvieju 
augsztu namai, ka,s jam atnesz- 
davo 1,500 livru pelno; kiek
vienas namelis buvo apsuptas 
darželiu, isz kur buvo matoma 
aiszkiai St. Denis piečius.i

Benediktas buvo podraug tu 
nameliu savininkas ir sargas. 
Harpagon turėjo Jokūbą. Be
nediktas iiszmintingesnis už 
Harpagona, tiktai sau pasitikė
davo. Ir turėjo tiesa laikyti 
Harpahoną iszleideliu. Jo vie
natiniu draugu buvo szuva, ku
ri pavadino Mohikanu; amži
nai alkanas, dienomis ir nakti
mis jiesžkantis sau maisto pa
kampiais, pildė deszimts sargu 
priederme.

Tris kartus ant dienos Bene
diktas ji iszveždavo ant miesto 
pietuti, tai yra ji vedžiodavo 
valanda, arba ilgiau pro mesi- 
nyczias; jei. ne tas, Mohikan 
jau seniai butu nustipęs.

Vasaros laiku darža nusam- 
dydavo biednas daržininkas 

'isz Cliugąnlcourt ir mokėdavo 
I szimta franku; žiemos laiku, 
kada lokatoriai gryždavo in 
Paryžių, Lion pasilikdavo ten 
vienas su savo Mohikanu. Ne- 
iszeidavo niekur, nepriimdavo 
nieko, nes Mohikanas pjauda
vo kiekviena, kais tik pasirody
davo pas''jo pono duris.

Ta rytmeti, pagal savo pa
pnoti, Benediktais atsikėlė 
ipenikta valanda ir jau apsitai
sės, žibant taukiniai žvakeliai, 
baigė tvarkyti savo miegamąjį 
kambari.

Ant dideles krosnies paleng
va. dege aržuolo žieves.

Senas laikrodis su gegute 
iszskambino szeszta. Tai buvo 

tas pat laikais, kada vice-grafas 
su Jurgiu Leslie persisikyre.

Benediktas ąptvarkes kam- 
Ibari, užsiėmė dirbti pagarsini
mus apie namu randa,vojima. 
Tai buvo žmogus keturiu de- 
szimtu metu, pradėjęs žilti, su 
kyliu pažiurejimu. Apsivilkės 
buvo kailiniais, kuriuos pa
prastai neszioja vyno pirkliai. 
Ant stalo gulėjo rejestrai su 
kokiomis tai skaitlinėmis. Ma
žas puodelis viralo iszildesi prie ’ 
ugnies, o

Mahikan kaskartas da
rosi sunkesnis, mįslino Bene
diktas, jajn norisi tik esti ir 
miegoti, turiu sužinoti, ka 
kasztuoja kilpos vilkams. Ma

tau, kad niekados neiszeisiu isz 
to labirinto, pertrauke parem
damas ranka galva, jei savo vi
sa kapitala padėsiu ant procen
to, prisiartis revoliucija, ban- 
k rūtas ir'viskas nueis su vel
niais, o be to nėra, to kapitalo 
po ranka, negalima jo matyti, 
rokuoti rytais ir vakarais. Nes 
kam yra reikalingi turtai, jei
gu ju negalima rokuoti? Bet 
isz antros įpuse emus pinigas 
neatneszantis procento, yra 
brangi tuszczialaida. Tiek yra 
kvailu iszradinu, o neiszrasta 
nei vieno, kuris padaugintu pi
nigus kur-nors sukrautus. Tai 
pasakęs nusijuokė.,

Benediktas Lyon nepriklau
sė prietu szyksztuoliu senovės 
stiliaus, kurie savo gaszluma 
stumia prapultim Mielai juo
kavo pats isz saves ir tuo budu 
pats vienas gyvendamas links
minosi.

— Ba! Tese toliau, veliju 
visados žiūrėti in savo turtus, 
gal tas ir paikyste, bet man tas 
ir paikyste, bet man tas geriau 
patinka. R e i k e t u padidinti 
randas! Juk senatve artinasi ir 
netrukus taip-pat nereikalau
siu iszleisti pinigus kaszmi- 
ranis ir suknioms su falbanais. 
Nes tos nors perkamos Temple 
pasiutiszkai kasztuoja!

Matyties, kad ponais Bene-

(Tasa Ant 2 puslapio)



•‘ŠAULĮ” MAHANOY CITY, PA.

VIESZAS ISZPARDAVIMAS!!!
(Public Sale)

Subatoj, Rugsėjo, (September) 11 
408 West Mahanoy Street 

’ .MAHANOY CITY, PENNA.

Bus parduodama didele, trijų augsztu, pertai
syta Namas, su penkių gyvenamoju vietų. Visos 
turi naujausius intaisus kukniose ir \voniose, su 
intaisytu sziltu vandeniu.

Teipgi bus parduodama dvieju augsztu Namas, 
kurie yra intaisyti del dvieju szeimynu, ant West 
South ulyczios. K

Vieszas Iszpardavimas (Public Sale) prasidės 
deszimta valanda isz ryto. To Vieszo Iszparda 
vimo (Public Sale) sanlygos yra deszimtas [10%] 
nuoszimtis ant rankos.

Szie Namai turi būti parduoti, nežiūrint kainos, 
nes j u sanvininkas yra iszsikraustes in kita 
miestą.

Vieszo pardavimo vedėjas yra Paul Sanger.
Ponia Wilhelmina Norkewicz yra tu Namu 

sanvininke.

rios deszimts dvieju metu am
žiaus Huey-Long buvo nugala
bintas Louisiana sostinėje. Jis 
pasimirė už dvieju dienu; 1943 
m., Italija pasidavė Amerikie- 
cziams po Gen. Dwight D. Ei- 
senhowerio vadovybe. Berly
no laikraszcziai pravardžiavo 
Italus, kaip .-'bailius, kiszkia- 
szirdžius; 1933 m/, Iraq krasz- 
to Karalius Faisal Pirmasis, 
pasimirė, Bern mieste, Szvai- 
carijoje; 1926 m., Tautu San- 
junga, Genevoje, vienbalsiai 
priėmė Vokietija in savo Tary
ba; 1664 m., New Amsterdam 
miestas, kuris dabar yra New 
York miestas, -buvo Anglijos 
kareiviu paimtas; 1944 m., ! 
Bulgarija paskelbė kara priesz 
Nacius; 1914 m., Vokiecziu ar
mijos jau isztisai stūmėsi atgal 
Skersai Marne upe.

— Ketverge pripuola1 Szv. 
Petro Klaivero, o Tautiszka 
Vardine: Ramune. Taipgi ta 
diena: 1943 m., Italijos didis 
kariszkas laivas “Rome“ bu
vo nuskandintas Viduržemiu 
jurose, maruose, tarp Corsica 
ir Sardinia Salų; 1945 m., Gen. 
Douglas MacArthur pradėjo

valdyti užkariauta Japonija; 
1943 m., Iranas - Perzija, pa
skelbė kara priesz Naciu Vo
kietija.

— Petnyczibj Szv. Mikalo
jų, o Tautiszka Vardine: Kari- 
le. Ir ta diena: 1939 m., Kana
da paskelbia, kara priesz Vo
kietija; 1943 m., Naciai užima 
Rymos miestą, Italijos sostine; 
1951 m., Tautu Sanjunga .prisi
pažino, kad vienas Amerikietis 
lakūnas, per klaida bomba,rda- 
vo Kaesong miestą, Korėjoje, 
kuris buvo paskirtas kaipo nei 
musu, nei prieszo neliecziamas.

na Mocey ir panele Jieva Ka- 
ten, Philadelphia, ir Olesa 
Inemer, Atlantic City, taipgi 
dvi seserys: Margarėta Jone- 
liene, Somers, Conn., ir Ona 
Morgeliene, East Windsor 
Hill, Conn. Laidotuves invyko 
Ketvergo ryta, su apiegomis 
in Szv. Liudviko bažnyczioje 
Maizevilleje, - devinta valanda 
ir palaidotas in Szv. Jurgio 
parapijos kapinėse Shenadory- 
je. Graibomus Vincas Menkie- 
viezius laidojo.

Churchillis Ir Prancūzijos Premjeras

ŽiniosVietines
— Rugsėjis — September.

— Panedelyje pripuola 
“Darbo Diena — Labor Day’’ 
visi bankiai, fabrikai ir anglia- 
kasai aipvaiksztines ta diena.

— Iszpriėžasties kad “Dar
bo Diena — Labor Day’’ pri
puola Panedelyje, Rugsėjo 
(Sept.) 6-ta diena, tai ateinan
tis Utarninkos (Rugsėjo 7-ta 
diena) “Saules“ numeris ne- 
iszeis kad ir musu darbininkai 
galėtu apvaiksztineti “Darbo 
Diena — Labor Day.” Dova
nokite mums. Acziu!

— “Saules“ Redakcija.

— Panedelyje apie 400 
mainieriai isz Germantown ka
syklos iszejo ant streiko. Tos 
kasyklos priguli prie Raven 
Run Coal kompanijos. Mainie
riai susitaikė su kompanijos 
virszininkais ir visi sugrylžo 
prie dalbb Seredos ryta.

— Subatoj pripuola. Szv. 
Rozalijos, b Tautiszka Vardi
ne: .Girenis, Ir ta diena: 1341 
m., Algirdas užg’robe Rusu pi
li, Možaiską; 1941 m., Ameri
kos kariszkas laivas “ Greer ”, 
Naciu submarinu užpultas; ap
sigynė; 1951 m., Generolas 
Ridgway patarė kita vieta Ko
rėjoje paskirit del paliaubos 
pasitarimu; 1609 m., nauju 
krasztu atradėjas Henry Hud
son plauke su mažu “Half 
Moon” laiveliu ant Hudson 
upes ir buvo pirmutinis baltas 
žmogus koja inkelti in uosta, 
kuris yra'žinomas kaipo New 
York miesats; 1887 m., Exeter 
teatras Anglijoje sudegė, du 
szimtai žmonių žuvo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola trylikta Nedelia po

i L. TRASKAUSKAS J 

t LIETUVISZKAS J
* GRABORTUS J 
į Laidoja Kunus Numirėliu. * 
t Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu J 
J Vestuvių Ir Kitokiams J
* ;x Reikalams :: S*  j
*835 WEST CENTRE STREET 4 
J Telefonas Nr. 78 4
* MAHANOY CITY, PENNA. J

Sekminių. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Szv. Lauryno, o 
Tautiszka Vardine: Teisutis. 
Taipgi ta diena: 1774 m., pir
mutinis Suvienytu valstijų 
Kongresas susirinko Philadel
phia, Pa.; 1914 m., Anglija, 
Prancūzija ir Rusija pasirasze 
ant sutarties, kad nei viena 
valstybių, kariaiujancziu priesz 
Vokietija ir Austrija, nesuda
rys jokios santaikos be kitu ži
nios ir sutarimo; 1933 m., Ra
dikalai užėmė, valdžia Kubos 
kraszte; 1951 m., Alijantu ka
reiviai užėmė “Bloody Ridge” 
netoli nuo Janggu, po asztuo- 
niolikos dienu kruvino karia
vimo, o ant rytojaus Komunis
tai szita kaina apsupo, (bet 
Amerikiecziai su anuotais ir 
eroplanu pagelba suspėjo pasi
traukti.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Eleuterijo, Szv. Zacharijo, t 
taipgi Amerikoniszka szvente, 
“Darbo Diena. — Labor Day”, 
visur szvencziama, o Tautisz
ka Vardine: Vasmone. Ir ta 
diena: 1951 m., buvęs kareivis 
Howard B. Unruh, pasiutęs, 
nuszove trylika visai nekaltu 
žmonių Camden mieste, New 
Jersey; 1950 m., Prezidentas 
Harry Trumanas vieszai atsi- 
prasze kad jis buvo marinus 
pažeminęs ir apszmeižes; 1940 
m., Rumunijos Karalius, Carol 
Antrasis, apleido savo sostą ir 
pabėgo; 1948 m„ Nederlandi- 
jos Karaliene Wilhelmina, po 
penkios deszimts metu kara
liavimo, apleido savo sostą, o 
josios .duktė Juliana tapo Ka
raliene. ' \

— Utarninke pripuola Szv. 
Reginos, o Tautiszka Vardine: 
Reda. Taipgi ta diena: 1950 
m., Vengrijos valdžia visiszkai 
panaikino visus Katalikiszkus 
kliosztorius savo kraszte; 1822 
m., Brazilijos krasztas, gavo 
savo Nepriklausomybe nuo Is
panijos; 1939 m., pirmieji Ang
lijos kareiviai pribuvo Pran
cūzijoje sustabdyti Hitlerio 
Nacius. 

I

— Seredoj pripuola Szven- 
cziausios Panos Marijos Gimi
mas, o Tautiszka Vardine: Ge
rutis. Ir ta diena: 1941 m., Na
ciai apsupa Leningrado mies
tą. Sovietai insikasa gintis.. 
Daugiau kaip milijonas karei
viu ežia musziesi; 1935 m., raz- 
baininkas-politikierius, ketu-

Gilberton, Pž. — Juoas Vicz- 
klaitis, nuo 431 Main uly., ku
ris nesveikavo per koki tai lai
ka, numirė Nedelioj, 6:35 va
landa vakare, pas savo aunu 
Alberta Viczklaiti, 133 Boston 
Run. Velionis gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. Jo 
pati Agnieszka mire 1952 m. 
Paliko tris sūnūs: Augusta isz 
Mechanicsburg; Alberta, Bos
ton Run ir Juozą, Philadel
phia, Pa., trys dukterys: Hele-

“Saule“, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais.

INTARTAS SZPIE-
GAS NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio^

ves apie tarp milijoną ir du 
milijonu “yen” tai apie penki 
tukstancziai doleriu musu pi
nigais, už jo patarnavima So
vietu szpiegams.

Anglijos Ministeris Sir 
Winston Churchillis traukia 
už cigaro ir sveikinasi su 
Prancūzijos nauju Premie-

this magic lamp
Thanks to

i ‘

^you can turn a dial and wash the week’s clothes.
..v you can flick a switch and change the se&sons-i 
from stuffy heat to a houseful of spring

Į riu Pierre Mendes-France, 
kai tas Prancūzijos Premie- 
ras atsilankė in Anglija.

Kai kiti krasztai neprieme 
Prancūzijos Premierio pa-' 
siulinima kaslink apginkla
vimą Europos krasztu, jis 
atvažiavo asmeniszkai pasi
kalbėti ir pasitarti su Angli
jos Ministeriu, Prem. Sir 
Winston Churchilliu.

Anglijos Premieriaus pa
reikalavimai nėra priimtini 
Amerikos valdžios nei kitu 
krasztu. Jeigu jis nenusileis 
tai visa ta apginklavimo 
tvarka Europoje pakriks. 
Amerika yra ji perspejus, 
kad jeigu jis nesutiks ant 
nustatytos tvarkos, tai Ame
rika su Anglija, nepaisant 
Prancūzijos, ims apginkluo
ti Vokietija, ir Vokieczius 
vietoj Prancūzus in ta san
junga priims.

Anglijos Premier as dabar 
atsidūrė tarp kūjo ir prieka
lo: jis negali nusileisti, nes 
jeigu jis nusileistu jo taryba 
ir jo sztabas ji tuojaus isz 
valdžios iszmestu. Jis negali 
per daug prieszintis, nes jėi- 
gu jis dar ilgiau prieszta- 
raus priesz visas kitas tau
tas, jo krasztas bus iszmes- 
tas isz visos tos tvarkos del 
apginklavimo Europos 
krasztu, ir tada jo krasztas 
jokios pagelbos ar paramos 
negalėtu tikėtis isz Ameri
kos. O Prancūzams Ameri
kos pagelta ir paszelpa bai
siai reikalinga. ’ v...

13 ŽUVO ANT 
AUTOBUSO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

,.. you can twist a knob and bring into your room the 
sound, motion and color of a world of entertainment,

,.. you can press ą button and turn the darkness into 
day outside your picture window.

and all because the filament in this magic

lamp glowed with wondrous light in 1879,

For this first lamp was what brought electricity

. you can set a gauge and keep fruits and vegetables 
farden-fresh all year round.

out of the laboratory and into the home^

Eight for Freedom ,. . Power for Progress 
,L ■ 1

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

tai važiavo, ir kai privažiavo 
prie užsisukimo ant to vieszke- 
lio, jo autobusio stabdžiai, 
“briekai“ pasileido ir jis ne
galėjo savo autobusio sustab- 
dinti. r

U.S. LEGIJONIERIU
SEIMAS 

VASZINGTONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo kad Kinija vel bus laisva, 
kad Kiniecziai nusikratys Ko- 
munistiszkus lenciūgus ir stos 
in laisvu krasztu eiles.

Platinkit “Saule”


